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 סלרא"צ לש ורכזל הזה ברעה תא םיכרוע ונחנא א"ליא םשב ,יתוברו יתוריבג -

 .בשחמה יעדמל תובר םרת רשא ( 9305886 ) "גבאב

 ךרבל וז תונמדזהב יל ושרה .ןיבר "פורפו ,ןמכור "פורפ ויהי ברעה םיצרמה

 ויונימ לגרל ,ןיבר לאכימ "פורפ תא םכלוכ םשבו א"ליא םשב ,ינא ימשב

 .תירבעה הטיסרבינואה לש רוטקרל

 ילב םיבשחמ ונמצעל ראתל ונל השק םויה .םיבשחמל שדקומ הזה ברעה

 ךה ,םיבשחמה לע םינושארה תונויערה רבד לש ותימאל לבא ,הקינורטקלא

 הקינורטקלאב שומישה עודי היהש ינפל ודלונ ,םייתרפיס ןהו םייגולנא םיבשחמ

 .למשחב ףאו

 \ לגרסה וניה הז גוסמ רתויב טושפה בשחמה ירה ,םייגולנא םיבשחמב ליחתנ םא

 ,םיעטקל ,םיירפסמה םיכרעה תא ,םירפסמה תא םימגרתמ ובש ימתירגולה

 לבא ,תוקייודמ אל תואצות םילבקמ ךכ ידי-לעו םיעטקה הא םירבחמ

 ירמגל רושק אל ימחירגול לגרסש וילאמ ןבומ .ירמגל תוקפסמ םיבר םירקמב

 .וב שמתשהל הפי םיעדוי ונחנאו הקינורטקלאב

 םניא םנמואש ,ימתירגול בשחמ לע ףסונ ,םירחא םייגולונא םיבשחמ םג שי

 .הירטמואיגב וא ,ילוארדיה חוכב םהב טישמתשמו ,םיבשחמ םיארקנ

 ,םיכבוסמ יד םיבושיח לש תואצות לבקל רשפא ןהמש תומרגאיד הברה שי

 ירה ,תוירפסמ ןניא תואצותה יכ םאו ;רשי תרבעה ידי-לע וא ,הזזה ידי-לע

 .ירמגל תוקפסמ ןה םיבר םירקמב

 ללכ-ךרדב םינתונ םה םגו ,םיקייודמ םניא םייגולנא םיינורטקלא םיבשחמ םג

 קיפסמ הז ןיא ללכ-ךרדב לבא ,לדוג רדס רשאמ בוט רתוי ברוקמה ךרעה תא

 ,תעדה לע םילבקתמ יד םיגשומ םילבקמ תאז םע .תויבושיח תואצות תלבק םשל

 הרוצה לעו ,היצקנופ לש הרוצ לע ,היצקנופ לש תוחתפתה לע ,םיישומיש ידו

 .םישפחמ ונחנאש האצותה לש תיללכה



 ,םיינורטקלא םניאש םיבשחמ הברה םיריכמ ונחנא ,םייתרפסה םיבשחמה ןיב םג

 ארקנה רתויב רכומהו טושפה בשחמהו ,םיגוסה לכמ סרטיילוק לקקסדה ןוגכ

 ליגרש ימל ריהמ ידו ,דאמ חונ אוה הז בשחמ .הטוש תיסורבו ,סוקבא תיניטלב

 ברעמב .קוחרה חרזמב ןהו היסורב ןה ,םויה דע בר שומישב אצמנ אוה ;וילא

 .בושיחה תונוכמ תאצמה םע וב שמתשהל טעמכ וקיספה

 ' םירבדמ רבכ םאו .ץינביילו לקספ ,ויה בושיח תונוכמב וקסעש םינושארה

 -ךרדב'ורשפיאו ,תוטושפ ויה תונוכמה .הז תא ריכזהל יאדכ ,הירוטסיהב

 םג עיגהל תולקב רשפא רוסיח ידי-לע ןבומכו ,לפכ םג םימעפל ,רוביח ללכ

 , "גבאב לפיט םהבש תונוכמה ןיבל ולאה תונוכמה ןיב ירקיעה לדבהה .קוליחל

 בושחהו לודגה דעצה היה הזו .ןורכיז וליכה "גבאב לש תונוכמהש ךכב אוה

 .םויכ םתוא םיריכמ ונחנאש יפכ םיבשחמל רבעמב

 ,תויתרפס תונוכמ ויה ,רזוח ינאו , "'גבאב ןנכיתש תונושארה תונוכמה
 אוהש תונושארה תונוכמה .הקינורטקלא ילב ,ינכמ חוכב םיענומה ,םיבשחמ
 .םישרפהל תונוכמ ויה הנבו ןנכיח

 איה םימטירגול חול תקידבל ,רתויב הבוטהו הקודבה ךרדהש ,םיעדוי םכלוכ

 םימעפל ,ינש שרפה ,ןושאר שרפה ,םישרפה לדי-לע תוחולה לש הקידבה

 תוציפק ןיא םא ,הפי ןפואב םיגהנתמ םה םא הלאה םישרפההו .יעיברו ישילש
 תולודג תואיגש ןיא םינפ-לכ-לעש הריבס יד החכוה וז ירה ,הלא םישרפהב
 .חולב

 תורעהב אצמנ ללכ ךרדב ,םויה םתוא םיארוק ונאשכ םיימתירגול תוחולב םג
 וא םישרפהה ידי-לע תפסונ םעפ וקדבנ ןכ ירחאו ,וקדבנ םימתירגולהש
 + \ .םיינשה םישרפהה

 ןנכיתו ,תיטמוטוא הרוצב הלאה םישרפהה תא בשחל ךרד אוצמל הסינ 'גבאב
 ךכו ישילשה ינשה ,ןושארה שרפהַה תא יטמוטוא ןפואב הבשיח רשא הנוכמ
 .האלה

 20 ילעב םירפסמ לע הדבעש הנוכמ תויהל הכירצ התיה ,ןנכית אוהש הנוכמה
 ןילאמ ןבומ .םינושארה םישרפהה תשש תא בשחל תורשפא הנתנו תורפס
 םיינכמ םיישוקב לקתנ רבדהו ,תכבוסמ דאמ הנוכמ איה תאזכ תינכמ הנוכמש
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 .םעפ ףא התנבנ אל הנוכמה רבד לש ופוסבש ,םילודג ךכ לכ

 יצח לדוג רדסב ךרעב הנוכמ ינכט ןפואב תונבל היה רשפא ,זא םגו ,וישכע

 שרפהל דע םישרפהו תורפס 10 ךרעב ,תרמוא-תאז .סינבומה לכב יצח ,הזמ

 .םיקלח רפסמו ךוכיח לש םיישוקב תלקתנ תכבוסמ רתוי הנוכמ ,יעיברה

 קייודמ הכ דוביעבש םיישוקה לע םויה דע רבגתהל וחילצה אל ינכט ןפואב

 .שרדנה יפכ לודג הכ םיקלח רפסמ לש

 לכמ ,תאזה הנוכמה לש ןויערה תא חתיפ אוהש ,הזב החיה 'גבאב לש ותלודג

 .יסדנה-ינכטה דצה ןהו ,הנוכמה לש הקיגולה ןה ,ומצע ןויערה ןה ,םינוויכה

 רתויב םינטקה םיקלחה לש טוטרישל תויחנה ןתנ וא ,טטריש אוהש ךכ ידכ דע

 .תונטק רתוי תונוכמ ליעפהו הנב ףאו ,תאזה הנוכמה לש

 וז הנוכמ התנבנ םרטב דוע לבא .ןושארה דעצה ולצא התיה ,םישרפהה תנוכמ

 .תיטילנא הנוכמ הל ארקו ,תיללכ רתוי הנוכמ לע בשח אוה

 היונב התיה הנוכמה ,ונלש בשחמה לש ינכמ בא השעמל איה תיטילנאה הנוכמה

 הל תתל היה רשפא ,יוצרה ןוויכב התוא ןווכל היה רשפאש תאזכ הרוצב

 םירפסמה תא הל רוסמל ןכ ירחאו ,תכבוסמ היעב רותפל ךיא תוארוה שארמ

 ךכ טשל םא וליפא היעבה תא רותפל העדי הנוכמה .היעבה ןורתיפל םישורדה

 .םידעצ לש רכינ רפסמב ךרוצ היה

 הנוכמהו ,היעב רותפל ךיא התוא תוחנהל היה רשפאש הנוכמ התיה תאז

 ונחנאש די יבשתממ וז הנוכמ הנוש הזב .יאמצע ןפואב ,םייוסמ עגרמ ,הדבע

 .בשחמ לש בא םגדהיה הזו .םהב םישמחשמ

 םדאש אילפמ תצק ,םיבר םינוויכב דבע אוהו ,דאמ רשכומ שיא היה 'גבאב

 רחאל ,רבד לש ותימאל איהש היעבב רגתסהל עדי ,ינווג ברו רשכומ הכ

 יד ,הטטרוש הנושארה הנוכמה לש הציקסהש רחאלו ,ןתינ ןושארה ןויערהש

 המגוד ונל ןתנו ,תובר םינש וזה הנוכמה לע דבע אוה תאז לכב ,תממעשמ

 האמ רחאל קרש תואצותל עיגהל רשפא השק הדובעו תונשקע ידי-לע ךיא הפי

 תוחתפתהל תודוה ,ןעוציבל תויורשפאהו. ,יפוסה ןנורתיפ תא ואצמ הנש

 .רבד עדי אל אוה הילעש הקינורטקלאה
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 ותריטפל הנש האמ ואלמ תעב .1 תנשב רטפנו 1792 תנשב דלונ ,"גבאב

 תינויער הניחבמ ןה ,בשחמה חותיפ תלחתהב רכזינ ,ורכיזלש , "גבאב יוארו

 .הנושארה הנוכמה תא אוה ןנכית זאמ הרק המ לכתסנשו ,תינכט הניחבמ ןהו
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 בשחמה תוחתפתה

 ןמכור .ש





.. 

 ( 28לסַשס ) "גבאב לש תוירקיעה תומורתב רבכ עגנ יננח "פורפש תורמל

 המכו ויתונויער תא תוגהל "גבאב תא איבהש עקרה לע דומעל הצור יתייה

 .םחותיפ ךשמב ועריאש םיניינעמה םירבדהמ

 התיה אל תאז .1810 תנשמ לחה "גדירבמק תטיסרבינואב הקיטמתמ דמל 'גבאב

 תניינעמה הדובעהמ תדדובמ התיהש ,הילגנאב הקיטמיתמב החירפ תפוקת

 אל םגו ימדקאה דצב 'גבאב ןיינעתה אל ןכלו ,הפוריאב זא הלהנתהש הזילנאב

 -הנש 11-כ ןהכל ךישמהו 1828-ב רוסיפורפ רותב הנומ תאז תורמל ,ללכ דמיל

 .תרצויה ותדובע בור תא עציב אוה הב הפוקת

 "תיטילנאה הדוגאה" תא ,םירבח ינש םע דחי ,"גבאב םיקה טנדוטס ותויהב דוע

 ילאיצנרפיד ןובשחב ץינביל לש ןומיסה תא הילגנאל רידחהל התיה התרטמש

 הדוגאה ירדחב *"גבאב הגה בשחמל ןושארה ונויער תא .ןוטוינ לש הז םוקמב

 בושיחל לודג טקייורפ תפרצב םקוה הנושארה הקילבופרה ימיב .1812 תנשב

 :תותווצ השולשב ןגרואש תויטמיתמ תואלבט

 ,תומיאתמ תואוושימו תוטישב ורחבש םייאקיטמתמ 5-כ לש הצובק .א

 .תויצקנופה לש חתפמ יכרע בושיחל םיבשח 10-כ לש הצובק .ב

 .היצלופרטניא ידי-לע תואלבטה בושיחל םירזוע 100-כ לש הצובק | .ג

 לדי-לע תיטמוטוא עצבל "גבאב הצר הנורחאה הצובקה לש הרגישה תדובע תא

 םגד הנבש ירחא ,( 21%2620206 עמק1מ6 ) "םישרפהה תנוכמ" הניכש רישכמ

 תורפס הנומש לש קוידב םייתש הגרדמ םימונילופ לש תואלבט תכירעל

 רתוי הברה רישכמ חותיפל הינטלרב תלשמממ הכימת לביק אוה ,תוינורשע

 .תיטמוטוא הספדה ,תורפס 20 לש קויד ,7 הגרדמ םימונילופ :םדקתמ

 דבכנ םוכס ,גנילרטש תוריל ףלא 17 ףוסב הלשממה העיקשה הז טקייורפב

 תקולחמ בקע םינש 10 ירחא הקספוה ,1823-ב הלחה הדובעה .םהה םימיב דאמ

 שרפשכ .לטוב טקייורפה 1842-בו ,טקייורפה םדנהמ םע ביצקת ינינעב

 תווצ תאו ןיכהש םידחוימה םירישכמהו םילכה לכ תא ותא חקל אוה סדנהמה

 ."גבאב םע םתחש הזוחה יפל לכה ,רטיפ ןמואמ
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 תושירדב דומעל ידב קיפסמ תחתופמ זא התיה אל הנידעה הקינכמהו תויה

 חילצה אל "גבאבש השק הכמ וז התיה "םישרפהה תנוכמ" לש תורומחה

 .1862-ב הכורעתב גצוהו םלשוה רישכמהמ קלח .הילע רבגתהל

 ועמשש םירחא לש םירמאמ ךותמ העדונ ותדובעו רבד םסריפ אלו טעמכ "גבאב

 וב רנדרל "רד לש רמאמ עפוה 1834-ב .בתכה לע םירבדה תא ולעהו ונממ

 יכ ידבש ןנכית האצותכ ."םישרפהה תנוכמ" לש הלועפה תונורקע תא טרפמ אוה

 הימדקאב גצוהש םגד הנבו המוד הנוכמ (0001י8 8000%2) ץיאש גרואיג םשב

 .יפוס רישכמ תונבל הידבש תלשמממ קנעמ לביק אוה .1843-ב םיעדמל תידבשה

 . .1855 תנשב גצוהו םלשוהש ,4 הגרדמ םימונילופב תורפס 14 לש קויד לעב

 קתוע הנימזה תיטירבה הלשממה .ותדובעל םוסריפ ןתנו ץש תא דדוע "גבאב

 ןכוהש סופדמ םייח תואלבט תספדהב לללכה םשרל שמישש ידבשה רישכמה לש

 .הנוכמה ידי-לע תיטמוטוא

 םילתניב "גבאבש איה ,השדוח אל "םישרפהה תנוכמ"ב הדובעהש תוביסה תחא

 ."תיטילנאה הנוכמה' םשב עודיה בשחמ לש תמלשומ רתוי הברה היצפצנוק הלעה

 היביכרמו ,ינרדומה בשחמהמ וז הנוכמ תלפונ אל תילנויצקנופו תינורקע הניחבמ

 :םה.םיירקיעה

 .(םיינורשע םילגלג לש תורושב) םירפסמ ןוסחיאל ןורכיז .א

 .(תצאומ אשנ תרבעה םע רוטלומוקא) תיטמתירא הדיחי ב

 דחא לכ ,( 2ָמטמש86 ) דרק 'ז ינונגנמ ינש הליכמה הרקב תדיחי | .ג

 תרשרשהו טוחב הזל הז םירושקה םיבקונמ םיסיטרכ תרשרשמ יונב

 רדס תא עבוק דחא ןונגנמ .עבורמ וכתחש רדניליצ ינפ לע הענ

 םירפסמה תא ררוב ינשהו ,תיטמתיראה הדיחיב תולועפה

 | .ןורכיזהמ

 םיינורשע םילגלג לש הרוש (1) - ינדי טלק ד

 . האירקל בקונמ סיטרכ (2)

 םיטרכ בוקינ (1) -טלפ .ה

 הלבט תספדה (2)

 סופד תכירע (3)
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 תוביסמו ,תוינורשע תורפס 50 לש םילמ 1000-כ רדגוה יוצרה ןורכיזה לדוג

 היופצה בושיחה תוריהמ .תורפס 25 לש םילמ 200-ל ךכ רחא םצמוצ תוישעמ

 תלועפל הקד ,רוסיח וא רוביח תלועפל הינשב תאטבתמ תורפס 50 לש קוידב
- 

 .קוליח וא לפכ

 הב שומישהו "תיטילנאה הנוכמה" רובע ןונכיתה ןינעב "גבאב לש תובשחמה

 ןודל הילטיאל "גבאב ןמזוה 1940 תנשב ,םירחא ימוסריפמ ונל תועודי ןה םג ,

 ומשו הסדנהה ליחב ריעצ ןיצק םהיניב ,םייקלטיא םייאקיטמתמ םע ויתונויערב

 םתוא םסריפו "גבאב ירבד תא בתכה לע הלעהש ( %6מ80208 ) הירבנמ

 לש (תיקוחה) הדיחיה ותב ,( 186 10761806 ) סלבול ידייל ,1842-ב

 ורמאמ תא המגרית ,( 1026 תקעסמ ) ןוריב דרול ,עודיה ילגנאה ררושמה

 תנשב לכה תא המסריפו ,הלשמ רמוח שולש יפ הפיסוה ,תילגנאל הירבנמ לש

 תא בטיה הריכה סלבול ידייל , | 1מַענסע'ּפ 5010מ%1110 000128 -ב 3

 הנורשיכ לע דיעמה הזה רמוחה תביתכו םוגריתב דודיע הלביק ונממ *גבאב

 .תירמונ הזילנאו ןונכיתב הקימעמה התנבהו

 00261%10281 | ) יאנת-לע תולועפב שומישה אוה הז חטשב טלובה ןויערה

 ידייל ,םייביטרטיא םיכילהת יטמוטוא ןפואב עצבל ידכ ( 8

 -לע שארמ עודי םימעפ רפסמ המצע לע תרזוחש הלועפ עוציב המיגדמ סלבול

 רפסמ , םג בושיחב .( 20עמ00111 ) ילונרב ירפסמ בושיחל תינכות ידי

 .םימעפ ם+1 תולועפ לש תמייוסמ הרדיס דובעל ךירצ ,ילונרב לש מ -ה

 םיריזחמ תרזוח האלול לכב .רטסיגרל ת רפסמה תא םיסינכמ בושיחה תליחתב

 הציפק תלועפ ,ילילש אל אוהש ןמז לכ .ונכות תא םיקדובו רטסיגרהמ הדיחי

 ןכות ,תויצרטיא ם+1 יירחא .האלולה תלחתהל תינכותה תא הריזחמ יאנת-לע

 םדקתהל תינכותל רשפאת יאנת-לע הציפקה תלועפו ילילש היהי רטסיגרה

 תלועפ עצבל ןנכות ,.האלול התוא לע רוזחלו ךישמהל םוקמב אבה בושיחל

 רדס תא תעבוקה םיסיטרכה תרשרש תענה ידי-לע "תיטילנאה הנוכמ"ב הציפק

 וא רטסיגר לש ןכות תועצמאב בוצק תומוקמ רפסמ הרוחא וא המידק תולועפה .

 האיבמ סלבול ידייל ?שארמ עודי אל תויצרטיאה רפסמ םא המו .סיטרכב בוקינ

 ךילהת תישמוטוא קיספהל לגוסמ בשחמה ךיא םיגדמ אוה וב "גבאב יפמ רבסה

. - 
 .(  םסצמסעפ 189200 | ) רנרוה תטישב האוושמ ןורתיפ תועצמאב יביטרטיא

 ידי-לע תעצבתמ ,בוש הז ךילהת ץיספהל וא תויצרטיאב ךישמהל םאה הטלחהה
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 דחוימב סנכוה אלש רפסמ ןמיסב היולת איה םעפה לבא יאנת-לע הציפק תלועפ

 תלאשב םגש ןינעמ .בושיחה לש תיעבט האצותכ עיפומ אלא ,וז הרטמל

 ,הזה םויה דע תקולחמב היורשה ,םיטמוטוא לש "תיתוכאלמה היצנגילטניאה"

 :תיעמשמ-דח איה התעד .הרמאמב סלבול ידייל הנד

 76 מפרְע<בסַהַב תמשגתמ6 288 םס 2ע6%6מ810מ8 450762 0 6

 המע למנמש. 15 08ם 00 שמ85670ע 0 3םנסש ,םסח %0 02660 %0.1% ק6ע20ם

 תונבל קיפסה אל לבא "תיטילנאה הנוכמה" לש טרופמ ןונכית םילשה "גבאב

 הדיחיה תיינבב ךישמה ונב .1871 תנשב ותריטפ ינפל הנממ רכינ קלח

 הכימתה תא לבקל חילצה אל ךא ,1906-ב התוא ליעפהו םילשה ,תיטמתיראה

 ךרע *גבאבש םיטרופמה םימושירהו םיטוטרישה .טקייורפה תמלשהל השורדה

 םויה םיאצמנ ,תיטמתיראה הדיחיה םע דחי ,"תיטילנאה הנוכמה" תודוא

 .תימורדה ןוטגניזנק לש יעדמה ןואיזומב

 דויצו בושיח תונוכמב המוצע תוחתפתה הלח "גבאב לש ותפוקת ירחא

 .הקיטסיטטסו תונובשח תלהנהל םיבקונמ םיסיטרכב תועצמאב ינכמורטקלא

 ןקייא לש ותעד לע הלע 1937-בו ,החכשנ 'גבאב לש תניינעמה ותדובע

 היגולונכטבו םיביכרמבש יאמצע ןויער דרוורה תטיסרבינואמ ( 43%6 מ (

 הנפ אוה .תיטמוטוא בושיח תנוכמ תונבל ןתינ הז ינכמורטקלא דויצ לש

 ךנחנש ( אגתא 1 ) ,1 קרמ תא רצי תבהלנה התרזעבו ,.מ.ב.י תרבחל

 םלשוה ,( עאזגס ) קאינא ,ןושארה ינורטקלאה בשחמה ,1944-ב

 ₪0%602% 8מ6 ) ילקומו טרקא ידי-לע 1945-ב הינבליסנפ תטיסרבינואב

 וז הטיסרבינואב הצובקה םשב ןמיונ-ןופ חסינ הנש התואבו ,( עמטסמ]ץ

 ויתונויער תא םישגהש ןושארה בשחמה ,( ₪270 |) קבדא תיינבל העצה

 ,ינרדומה בשחמה יבאל בשחנש ,ןמיונ-ןופ .תינורטקלא הרוצב "גבאב לש

 בשחמ ;1949-ב םלשוה קבדאה .ןוטסנירפב ולשמ ליבקמ בשחמ חתפל ךישמה

 הילגנאבש "גדירבמק תטיסרבינואב הנבנ ( 2880 ) קסדא םשב המוד

 -ןופ לש בשחמה םלשוה 1953-ב .( 711%68 ) סקליוו ידי-לע 1950-ב

 תא יתרמג הזב .ןירטסא ידי-לע 1954-ב ןמציו ןוכמב הנבנ ונממ קתועו ,ןמיונ

 :( 4008 ש%מ/ ) יתרקמ לש הרעהל טרפ ירוטסיהה קלחה

- 20 - 



 "0וגעבסוגפ1ץ,1%5 6008 םס% 806מ למפל +6 חסע% 05 610מ0ע וגניבמש
 סע .08סס866 21896 8מע 61260% עס10 1מ.726 8 04% למ סמ

 שמס 2806 %26 ססתקוגפסע ₪ 2ע0811%ע"
 80102ם%1210 4002108 80050. 6

 תוכלשה שי םהלש ינורטקלאה בשחמה תוחתפתהב םיפטוש םיאשונל התע רובענ

 ,הז חטש לש חותיפה ךילהת לע הרצק הפקשהב ירבד תא םידקא .דיתעה יבגל

 הנבמ היה הליחתכלמ ,םהיניב תידדהה העפשההו ,םיירקיעה םיינכטה םימרוגה

 (םיביכר ,היגולונכט)) םימייקה שומימה יעצמאמ עפשומו יולת דויצה תכרעמ

 תויטמתמ תוטיש ,תונכית תוכרעמו תוטיש) םושייו הלעפה תושירדמו ,דחא דצמ

 תצאה .תועמשמ ילעב םייוניש ינש ולח ןורחאה ןמזב לבא ,ינש דצמ (תוירמונו
 לודג הדימ הנקב היצרגטניאה דוחיב ,יסיפה םלדוג תנטקהו םילגעמה תוריהמ

 תויגולונכטו בשחמה לש הרוטקטיכראה ןיב רשקה תא הברהב הקדיה ( 181 )

 רותב העיפוה תויתרפיס תוכרעמ רוצייו ןונכיתב תרבוגה היצמוטואהו ,שומימה

  .םימדוקה םימרוגה תשולש םע תרזוח היצקארטניאב אצמנש ףסונ בושח םרוג

 םיחתפמה לש תטלחומ הטילש דיתעב בייחי ללכושמ בשחמ חותיפש הארנ

 ,םינפ-לכ-לע .תמדקתמ היצמוטוא תכרעמבו ,תומדקתמ שומימ תויגולונכטב

 תוחתפתהל איה תיזחתהו היוורל ברקתמ אל דוע הז יביטקארטניא ךילהת

 .ריחמו לדוג ,המצוע ,תוריהמב תכשמנ

 טלוש יזכרמה ןורכיזה םוחתב ,םייפיצפס םיאשונל סהייתנ ,הז רמוח עקר לע

 קיזחי אל אוהש ונעמש רבכ םינש 10 ינפל .טירפ תועבטב ןורכיזה הנש 15 הז

 ןוגכ ,םישדח ןורכיז יעצמאב ועקשוה בר ץמאמו םילודג םימוכט .דמעמ

 ,ינגוירק ןורכיז ,(יטנגמ רמוח הפוצמ) עולק טוח ,םיקד םייטנגמ םיימורכ

 ףילחת ול אצמ ףוס ףוס יטירפה ןורכיזהש הארנכ לבא .קרפהמ ודרי םלוכו

 לבא ,בר ןמז דחי ויהי םהינשש ןכתייו ,יתילונומ ךילומ-יצחב ןורכיזה אוהו

 ירלופ-ודהו 405 -ה ,םיגוס ינשב עיפוה אוה .רבגתמו ךלוה יתילונומה ןורכיזה

 05 -ל רכינ ןורתי שיש דימ ררבתה תינכט הניחבמ ,( | 212018: (

 דועב ,ירקיעה ןורכיזל יניצרה דמעומה אוה ןכ םאו ,ריחמו ,קפסה ,לדוגב ,
 ןהבש ,תיסחי תונטק ,רזע ןורכיז תודיחיל לבגומ היהי ירלופ-ודה לש ושומישש -.

 - תורצויה תא הפילחהו .מ.ב,י תרבח האב לבא ,רתוי ההובגה ותוריהמ השורד

 ,תיסחי יטיא בשחמ תרשמו ירלופ-וד אוה האיצוהש ןושארה יתילונומה ןורכיזה +

 םיגוסה ינש לש םתכרעה םאה שדחמ לוקשל ליחתה סלועה .370/135-ה והז
 ךרדב הכלה .מ.ב,יש הנושארה םעפה אל תאזש איה תמאה לבא .הנוכנ איה

- 21 - 



 360 םיבשחמה תחפשמ תא .מ.ב.י האיצוה םיששה תונש עצמאב .,תנבומ אל

 היה רבכש תויה הכובמל םלועה סנכנ זא םגו םיידירביה םילגעממ היונב איהשכ

 התיה תאזש ונא םיאור םויה לבא .רורב ןורחתי שי םיילרגטניאה םילגעמלש עודי

 םילגעממ היונב 370 תחפשמו הזה ןוויכב הכישמה אל .מ.ב.י ,תינמז העפות

 הל השרמ .מ.ב.י לש םימוצעה רוצייהו קווישה חוכש הארנכ ,םיילרגטניא

 .יללכה םרזהו תוחתפתהב היולת אל איהו םיימינפ םילוקיש יפל טילחהל םיתעל

 . .יזכרמ ןורכיזב ןושאְהה םוקמה תא סופתי 08 -הש יל הארנ ןיידע ןכ םא

 .ימנידו יטטס ,ירטנמלפמוק-אלו ירטנמלפמוק ,םיגוסל קלחתמ ומצע 108 -ה

 ןוויכה והז םא רורב אל דוע לבא ץופנ יכה אוה ירטנמלפמוק-אלה ימנידה תעכ

 .ךורא חווטל

 גשומה םייק בשחמה לש ותליחתמ טעמכ .םיאשונ ינש דוע לע דומעל ילוא קיפסנ

 רזע ןורכיז לש ןויערה עיפוה םינש המכ ינפל לבא .ןורכיזב היכרריה לש

 ,"ףוקש" אוה שמתשמה תניחבמש ( 08626 ) שאק הנוכמה ריהמ יביטאיצוסא

 תוריהמ תא הלעמ וליאכ אוה םיליגר הדובע יאנחב לבא ,וב םישיגרמ אל רמולכ

 .מ.ב.י תנוכמב הנושארל שמומ ןויערה ,אוה ותוריהמ תבריקל ישארה ןורכיזה

 תוגרד יתשב עיפומ אוה ,רטס'"צנמ תטיסרבינוא לש שדחה בשחמבו ,85

 ינורקע גשומ אוה םא איה הלאשה םלוא ,דאמ הפי ןויערה .היברריהה לש

 לש םייוסמ סחי לע ססובמ וכרעש וא ,םימי ךרואל הרוטקטיכראב ראשיש

 לע תונעל ןיידע השק ?ישארה ןורכיזהו רזעה ןורכיז ןיב ריחמו תוריהמ
 דיקפת קחשל שאקה ךישמי םייקתי הז םחיש ןמז לכש רורב לבא ,וז הלאש

 .בושח

 ( | 10 ניכנס יפת ) הריעזה הנכותה םוחת תוחתפתהל סחייתא ףוסבל
 הדבועל הבוט המגוד תאז .םישימחה תזנשב סקליוו הלעהש ןויער ךותמ
 .ךרדה תליחתב ולע בשחמה תוחתפתהב םיבושחה תונויע רה בורש תניינעמה
 *פורפש ינחוטב לבא ,ןמיונ-ןופ לש ויתומורתמ תופסונ תואמגוד איבהל רשפא
 ן הרקבה תדובע תא קרפל ןתינש אוה הריעזה הנכותה ןויער .ןהילע דומעי ןיבר
 ] טקליוו לש ירוקמה שומימב .ולא תוריעז תולועפ לש ריבס רפסמל תישארה
 תכרעמ תא תונשל ןכ םא ןתיג .תודוקפה תכרעמ תא תודויד לש הצירטמ העבק
 - הצירטמה תפלחה וא יוניש ידי-לע ,בשחמה יפוא לכ תא תעבוקה תודוקפה
 הדימ הנקב היצרגטניאהו יתילונומה ןורכיזה תוחתפתה .הבושח תושימג תאזו
 ןתינ ןכש ,תינרדומה הרוטקטיכראה לש בושח םוחתל הז ןויער וכפה .לודג
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 תודוקפה תכרעמ תא שממל ,תיסחי לוזו ריהמ ,ןטק יתילונומ ןורכיז תועצמאב
 בשחמה יפוא תא תונשל ןתינ הז הרקמב .וב תנסחואמה תוריעז תולועפ תינכותכ
 היכרריהל בחרוה ןויערה !ישארה ןורכיזהמ תינכותה תפלחה ידי-לע תיטמוטוא
 תוילסרבינוא הרקב תודיחיב םשוי אוה ,הריעז הנכות תוגרד לש המילש
 .המוציעב ןיידע ותוחתפתהש הארנו ,טלפ-ט לק ילרישכמל

 ?םיבשחמ לש תשר תמקה ןויערו םינמזה-תקולח תטיש לש דיתעה המו

 .ןיבר "פורפ דומעי יאהו יתרכזה אלש םירחא םיבושח םיאשונו ולא תולאש לע
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 םיבשחמה םוחתב תויפצתו ,השעמ ,הירואית

 ןיבר .מ 'פורפ





. 

 .ינפלש הצרמה ידי-לע רכזוהש ןושארה ינורטקלאה בשחמה ,( עאדג0 )

 עצמא דע הרבעש האמה לש 50-ה תונש עצמאמ תאז הציפקב ףתתשמ ינא םג

 םלועה תמחלמ תפוקת .הינשה םלועה תמחלמ יהלשל עיגמו ,תיחכונה האמה

 רפסמש עדוי דחא לכ.היגולונכטלג עדמל בהזה רות םייוסמ ןבומב התיה הינשה

 העפות .תירבה תונב לש יתמחלמה ץמאמה םשל ושענ םיידוסי םייעדמ םיחותיפ

 ,תויגולויצוס תוביס ילוא ךכל שיו ,ןכ ירחא התנשנ אל טעמבש תניינעמ

 ,סדנהמה-עדמה שיא לש סופיטה ותחירפב היה זא ןכש ,תוירוטסיהו תוירסומ

 עדמב ירויו ,רנגיו ,ימרפ ,ומכ הנושאר הגרדממ עדמ ישנא לש העפות וניאר

 חותיפל םהיאצמאמ תא םינפמ םהשכ ,ןמיונ-ןופ ומכ םייאקיתמיתמו ימוטאה

 היעב רבד לש ורקיעב היה תימוטאה הצצפה חותיפ ,לשמל ךכ .יגולונכט

 ילוא אוה - וירבחו ןמיונ-ןופ ,הקיטמיתמה םוחתב לשמל וא ,תיגולונכט

 .תויגולונכט תויעב ןורתיפל תויטמיתמ תוטיש םשייל וסינ - םהבש טלובה

 םישנא ואצמנ אל ללחה תינכותב וליפאו ,ןכמ רחאל ויהש םייעדמ םיחותיפב

 לש םג םימעפלו תוטישה לש ירמגלרחא ןווקכל יתעדל איבה הז ,המר התואב

 םהיצמאמ תא םינפמ ןמיונ-ןופ לש הדימ הנקב םישנא רשאכש ררבתה .תואצותה

 וחילצה אל םימעפלש תואצות גישהל םיחילצמ םה ,תיסדנה םג איהש היעבל

 .ןגישהל םיסדנהמה

 ךרד רקיעב לודג הדימ-הנקב םיבושיח לש תויעבב ןיינעתהל ליחתה ןמיונ-ןופ

 תוילצנרפידה תואוושימהש היה ךירדמה ןויערה .הקימניד-ורדיה לש תויעב

 אלש תוכובס הכ ןניה ,תויראיניל ןניאשו ,הקימניד-ורדיהב תועיפומה תויקלחה

 .ןהילא תשגל דציכ תוטיש ואצמנ

 < הכלה ויינוטיש ,ונייהד תינויסנה הטישה תא םשיי אוה םאש התיה ותשגרה

 ,הזה ינויטנו רמוהה ךותמש ןכתיי ירה ,הז גוסמ תואוושימ לש תואמגוד השעמל

 ..הקיטמיתמה לש הז םייוסמ| םוחתב הירואית לש חותיפל םג השיג היהת

 וחתיפ ,44 ילוא ,1943 תנשב ךרעב לבא ,םינשה תא קוידב רכוז ינניא

 קאינא םשב תארקנש הנוכמ ,היפלדליפב | 0968 800001 1 160% ,עמק1מ .-ב



 .ןייטשדלוג ןמרה היה טקייורפה חקפמו יאקירמאה אבצה ידי-לע ךמומ הז חותיפ

 םימדקתמ םידומילל ןוכמב הלועפ ףותיש לש הפוקתמ ךמיונ-ןופ תא ריכיה ןייטשדלוג

 :לרמגל םירוהט םייטמיתמ םימוחתב הלועפ ופתיש םינעדמה ינש , ןוטסנירפבש

 .בשחמה תא תוארל ואיבהו ,קאינאל םג םורתל לכוי ןמיונ-ןופש רבס ןייטשדלוג

 םיביכרמהמ המכ וב ואצמנ רבכו ,תוינורטקלא תורפופש לע ססובמ היה - הז בשחמ

 ,הרקב תדיחי ,תיטמטירא הדיחי :םויכ םהש יפכ םיבשחמ לש ידוסיה ןוגריאהמו

 תורפופש לע לכה ססבתה ,רמאנ רבכש יפכ .רַתְויב ןטק היהש ןורכיזו טלפ-טלק

 היצמרופניאה וא םירפסמה לש תגיב תרימש םג .וידר תורפופשו תוינורטקלא

 | | ןורכיז ליכה ,תורורב תולבגמ ללגב ,ןכלו וז הטישב התשענ ,ןורכיזב רוגאל וצרש

 .דבלב םילמ תורשע המכ הז

 תוריהמ תולבגמ ללגב אקווד ,רתויב םיינרדומ תונויער המכ םש ויה ,ךדיאמ

 ,םזיללרפ לש הבר הדימ בשחמה ךותל סינכהל ןוכנל קאינאה יננכתמ ואצמ ,ןוגריאו

 תודיחי רפסמו ,רוביחב קוסעל ולכיש תויטמטירא תודיחי 20-ל 10 ןיב םש ויה

 תיתרדיס הרוצב ושענ לפכהו רוביחה תולועפשכ,םירפסמ לש לפכב ץוסעל ולכיש

 . תורפסה לומ

 בשחמה .תויצקנופ לש תואלבט תריגאל םיעצמאה ויה ונירופיסל רתויב םיבושח

 שמתשהל ךירצ ןבשחל םיצורש וא םינותנ תווהמה תומייוסמ תויצקנופש ךכ ןנכות

 ןורכיזב הריגא) . ךכל תודחוימ תואלבט ךותב ורגאי בושיח ידכ ךותש ןפואב ןהב

 .דיב םליעפהל היה רשפאש םיגתמ תרזעב התשענ הטישה תלעפה .(ראותש יפכ

 .ץוחבמ הנותנ היצקנופב רבודמשכ

 חולב תונוש תודוקנ רוביח ידי-לע השענ בושיח עוציב ךרוצל בשחמה תונכית

 .םיטוחו םיעקת תרזעב

 -יא ךא ,תינכותה תא ול ועבקש ירחא ימונוטוא בשחמ ןאכ ונל היה ,רמולכ

 תינכותה תריגא תטישש ינפמ רקיעב ,הרוגא תינכות לעב אוהש רמאל היה רשפא

 .תרחאה היצמרופניאהו םירפסמה תריגא תטישמ ןיטולחל הנוש התיה

 שמתשהל עיצה ,וילע בשחו ותוא קדב בשחמב דואמ ןיינעתהש ןמיונ-ןופ

 .תינכותה תריגא בחרמ רותב תויצקנופה תואלבטב
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 םירקמה דחא הז היהש ןכתייו םימייוסמ םייוניש עצבל היה ךירצ ךכ םשל
 בצמה תא ואיבהו ונבינ םיפסונ תודיחיו םיקלח ,םייפ רטניא הנבנ וב םינושארה
 ןורכיזב תינכותה תא םירגוא ויה הלאה םיגתמה תלעפה ידי-לעש ךכ ידיל

 תינכותה ,הזה סייפ רטניאה ךרד ,היצקנופ יכרע תריגאל דעוימ היה םצעבש
 .בשחמה תלועפ לע תחקפמ התיה הרוגאה

 ,ןאכ הלפנ ינדומה בשחמה לש םייסיסבה םיגשומה ינפב הדמעש תומוחה תחא
 ןיבל ( 28 ) םיירפסמ םינותנ ןיב ,ןכל םדוק םייק היהש שרפהה הז היה
 .תודוקפ

 ,הדוקפ ,תויועטל רוקמ םג הווהמו ןיטולחל רורב ונל הארנ םויכש דעצ והז
 גוציי תניחבמ ,השעמל .םיהז תויהל םילוכי היצמרופניא תדיחי וא רפסמ
 .הדוקנ התואב ןמיונ-ןופ לש ותמורת התיה וזו ,הרוצ התואב םיעיפומ םה לזיפ

 ירשפאה רוקמה יבגל והשמ רמואו ,גנירויט ןלא ,ףסונ םש ךשמהב איבא
 .ןמיונ-ןופ לש ותעדותב הזה ןויערל

 גוסס+6 -ה תצובק םע ףותישב בשחמ ןנכיתו ,ףסונ דעצ ןמיונ-ןופ השע ,ןאכמ
 .( עכזגס ) קבדא םשב בשחמ 50001:

 עס6סי% -ל ,ןורכיזה תויורשפאבש יטמרדה לודיגב התיה המידק תירקיעה הציפקה
 םהב רשא םייטסוקא הייהשה יווקב שמתשהל ןויער היה הצובק התואב היהש
 תבחרנ דאמ הרוצב ושמתשה וז הטישב ,תיפסכ לש דומע ךותב לנגיס םירמוש

 .היצמרופניא רוגאל ידכ ,ראדרה לש היגולונכטב

 וק הליחתכלמ היה תיפסכה דומע :וז הרוצב התשענ היצמרופניאה תריגא

 ,ותליחתל ורביח וליאכ ופוס תא ,לנגיס אוהש הזיא לע רמשש הייהשהה

 םימייוסמ םילגעמ ףוריצב הז לכ .ןמזה לכ תילגעמ הרוצב לנגיס ותוא תא וצירהו

 היה ןחינ הלאכ םיעצמאב .וידר תורפרופש לש ןטק רפסמ תרזעב םיפסונ

 .היצמרופניא תודיחי 30-כ ויה הזכ דומע לכב רשאכ ,םילמ תואמו תורשע רומשל

 בשחמה ןונכיתל סיסב שמישו ,ןורכיזה תויורשפא לש יטמרד לודיג אטיב הז

 .שדחה



 יגול ןונכית לש השיגב היה - ךמיונ-ןופל תודוה הארנכ - ףסונ ינויער שודיח

 .תונותנה תוינורטקלאה תוטננופמוקל תודמציה תמועל שארמ

 000110061 21558 לש תומייוסמ תויטרואית תודובע לש ןתעפשהב בוש-ןמיונ-ןופ

 םג םינש רחאל השמישש תיסלק תמייוסמ הדובע ,רקיעבו םיבצע תותשיר לע

 ,יגולה ביכרמה יבגל דוסי תחנה חינה - םיטמוטוא לש תיטמיתמה הרותל סיסבפ

 : לש םייוסמ רפסמיםע הדיחי םויק חינה אוה ,תיסי6פבה תיגולה הדיחיה יבגל

 לש םייוסמ ףוריצב לעפוי הז ביכרמ .םייוסמ הלעפה ףס תלעבו , דמסטא

 .תובכע רדעיהו םייוריג רפסמ סויק ,םיאנת
₪ 

 ןונכיתה תא הנב אוה ,טשפומ ןפואב ןתוא ראית ןמיונ-ןופש ולא תודיחי ךותמ

 לכו םילגעמל תישעמ היצקודר האב ךכ רחאש ןבומ :קבדאה בשחמ לש יגולה

 .תורושקה תוינכטה תויעבה ןורתיפ טע ,ךכב ךורכה

 םג וסנכנ ,קאינ"וגה וירחא הנבנש בשחמב םג יקלח ןפואב ילואו ,הז בלשב

 קאינו"גב ,הרוגא תינכות היהת תינכותהש רבכ היה רורב .תונכיתב דוסי יגשומ

 םינותנ ןיב) םירפסמ ןיב הנחבההש ,תאזכ הרוצב הז תא וננכית ,לשמל

 הלימה ךותב תמייוסמ הדמעבש ,ךכ ידי-לע היהת (תודוקפ ןיבל םיירפסמ

 טרפ ,לבא ,םיירפסמ םינותנ רובע 0 הרפיסהו תודוקפ רובע 1 הרפיסה עיפות

 .םיירפסמ םינותנ ןיבל תודוקפ ןיב לדבהה ירמגל שטשוט ,הזל

 ותדובעב עיפוה רבכ רבדה יכ ,םהיבגל שודיח) ,סנכנ רשא רחא שודיח

 עצבל תורשפאב היה ,(םלבול ידיילה ,ולש תישארה תתנכתמהו 'גאבב לש

 הדוקפל הקידבה תואצות יפל תופעתסהו הקידב עוציב ,רמולכ ,תינתומ הציפק

 .תודוקפה תרדיס ךותב איהש לכ תרחא הדוקפל וא ,האבה

 םי'גוס לש תויורשפאב ןיינעתהל ןמיונ-ןופ ליחתה ,קבדאה לע הדובעל ךשמהב

 תוט יש ןונכית וביבסו יטטסורטק לאה ןורכיזה ,לש ןויערה ץצו,ןורכיז לש םירחא

 1 .םייטסוקאה הייהשהה יווק ןינע תא וחנז םינפ-לכ-לע , תושדח

 ותמורת תיארנ ןאכ לבא תונכיתה םוחתב התיה ,ןמיונ-ןופ לש תפסונ המורת

 .הנוכמ-תפש חמועל לעה-תפש ןויער ןיערג הז היה .התוחפ הדימב



 השק היה ,ןכמ רחאל בר ןמז השעמלו םינושאר םימי טתואב תונכיתה ךילהת
 םומעישה לכ םע ,הנוכמ-תפש םויה ארקנש המב ובתכנ תוינכותה ;רתויב

 ,ךכב תוכורכה תויועטל תורשפאהו 3

 לעו "טוק טרוש" לע רתויב תינושאר הפוקחב רבכ רבדל ליחתה ןמיונ-ןופ
 רתוי הכורא תינכות לעו םדא ידי-לע תבחכנה הרצק תינכות לע ,"טוק גנול"
 .םהיניב םוגריתה לעו הנוכמה-תפש איהש

 ו יאדוול בורק) , "'גבאב לצא רבכ ועיפוה רשא תונויערה דציכ םיאור ונחנא :

 (וז הדובעב היולת-יתלב התיה ןמיונ-ןופ תדובע ,ןמיונ-ןופל םיעודי ויה אלש
 תה םע םיישעמו השיג ירב ושענ ותפוקתב עוציב ללכל עיגהל ולכי אלשו
 .היגולונכטה

 תומדק

 תינכותה ןויער התיה ןמיונ-ןופ לש ותדובעב תירקיעה המורתהש ,קפס לכ ןיא |
 ןאכ - קאינאב עיפוה רבדהש יפכ רתוי תיביטימירפה הרוצהמ לחה ,הרוגאה
 תללכושמה הרוצב הלכו - הנומתל ןמיונ-ןופ סנכנש ירחא קרו ךא רבדה לחה
 וב בצמל ועיגה הלא םיבשחמב ,קאינ "וגבו קבדאב עיפוה הזש לפכ רתוי

 צג

 הסנכנ איה ףאו ,תוזזהלו ,םילופיטל םייונישל הנתינ ,הרוגא התיה תינכותה *
 אל ,ונייהד ,בשחמה ךותל םינותנה תסנכה ךילהתל ןיטולחל המוד ךילהתב
 לש הליגר טלק תרוצ התואב אלא םינוש םיגתמ .לש רודיס ידי-לע תינדי הרוצב
 .בשחמה ךותל סנכנה רמוח לכ

 ןמיונ-ןופל םיבורק ויהש םישנא ןיב יטרפ לאשימ ןיעכ יתכרע ,תונרקס ךותמ

 ןייטשדלוג ןמרה ,ןוטסנירפב היהש 2186108 עועאפ םהיניב ,ותדובע ןמזב

 הניינעש הדוקנה .םירחאו םיבשחמה לש הירוטסיהה לע רתויב ןיינעמ רפס בתכש ,
 לש ותדובע ןיבל ,ןמיונ-ןופ לש ושודיחו ותדובע ןיב ירשפא רשק התיה יתוא |

 .תאז תניינעמ תוישיאל םילימ רפסמ שידקאו ,גנירויט ןלא
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 30-ה תונש עצמאב ןוטסנירפל אב ,ילגנא ןקיגולו יאקיטמתמ ,גנירויט ןלא \

 םהינשש ךכ ןוטסנירפ לש םימדקתמ םידומילל ןוכמב היה ןמיונ-ןופ רשאכ .

 -ןופו תויה ,תמייוסמ תיעוצקמ הבריק סג םהיניב התיה .ןמז ותואב םש ואצמנ

 תא ןתנ גנירויט .הקיגולב ולש תיטמיתמה הריירקה תא ליחתה ומצע ןמיונ
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 ןיחבמ המ .בושיחל תנתינה היצקנופב גשומה תא רידגהל דציכ ,הלאשל ותעד

 ןתוא ןיבל ,יטמתמ גשומכ הקיטמיתמב העיפומ איהש יפכ איהש לכ היצקנופ ןיב

9 
 ?תויטמוטוא תונוכת ידי-לע השעמל הכלה בושיחל תונתינ ךשא תויצקנופ

 , 'גבאב לש הנוכמה ומכ ,איה םַג רשא בושיח תנוכמ השעמל איצמה גנירויט

 - םלועמ התנבנ אלש - וז הנוכמ לש הנורתי .תילסרבינוא בושיח תנוכמ התיה

 םהב םימוצעה םיישקב לקתנ היה אל התונבל והשימ היה הצור ולש ךכב היה

 ."גבאב לקתנ

 ,הנטק הרקב תדיחי יהוז :םילמ רפסמב גנירויט לש ידוסיה ונויער לע רבדא

 והמ ןאכ רידגא אל ינאו ,םיבצמ רפסמ ךותמ דחאב תויהל תורשפאה הל רשא

 רטמלש ,וארה יקסנימכ םישנא ידי-לע רתוי םיפירחו םירחואמ םירקחמ ,בצמ

 זדרוה וליפא שי .םיבצמ השישב קפתסהל ןתינ גנירויט ןיינועמ היה םהב רשא

 גרתמו ,םיבצמ השיש לש הזה גשומה תא םיחקול ונחנא םא ,הז רפסמב תפסונ

 זכ רבודמ ,םירוטסיזנרט וא וידר תורפופש תרזעב ירניב םוגריתל וליפא ותוא

 ןתינ ןכ-ומכ ,םיינורטקלא םיביכרמ 30 וא 20 תרזעב ועצבל ןתינש והשמ לע

 ןיא טרס לע תלעופ תאז . הנוכמ \ .םיינכמ םיעצמא ידי-לע ותוקחל תולקב םג

 ,ורכיזה םוידמכ תחא הנועבו תעב הווהמ אוה רשאכ ,תוצבשימל קלוחמה יפוס

 ,םיכרענ וילע רשא הדובעה חטשו בשחמה לש

 הלועפה רשאמ הברהב הטושפ גנירויט לש בשחמה לש תיסיסבה ותלועפ

 . "גבאב ותוא ןנכיתש יפכ בשחמה לש וא םויכ בשחמ לש תיסיסבה

 הנוכמה ,תירניבה הטישב םישמתשמ ונאש רמאנ .הנוכמה תלעופ דציכ הארנ

 הבצמ יפל .0 וא 1 ךרעה תא הליכמ תצבשימה ,טרסה לע תצבשימ תקדוב

 הנשת איה ,תצבשמב הנוכמה הארק ותוא ןותנה יפלו עגר ותואב ימינפה

 :לתה תלבט איה הטלחהל סיסבה ,קוניש אלל וריאשת וא ,ךפיהלו 0-ל 1-ה תא
 שדח בצמל הנוכמה תרבוע ,תצבשמ ןכותב לופיטו הקידב רחאל .הנוכמה לש

 הוולמ שדחה בצמה תא .התעיבקמו הנוכמה לש םדוקה הבצממ האצות אוהש

 .תלאמש וא הנימי טרסה תזוזח

 ו



 ליכתש יאנתב ,וז ןיעמ הטושפ הנוכמש גנירויט חיכוה ,הקירבמ הזילנא ידו-לע
 תקזתב םניאש יאדוו םיבצמ השישש םויכ ררבתמו - ידמל הרישע הרקב תדיחי
 וזיא ידי-לע בושיחל תינורקע ןתינ רשא בושיח לכ עצבל הלוכי - זרפומ רשו:
 .תיטמוטוא הנוכמ איהו

 עוציבל היה ןתינ ומצעשכל רשא ,גנירויט לש לדומב רומחה ןורסיחה וא לדבהו
 ,,ריבס-יתלב ןמז םיחקול ויה וללה םיבושיחהש ךכב אוה , 'גבאב לש ןמזב וליפו
 .ידמל טושפ בושיח רובע תועש תואמ וא תורש]

 אוה םיבשחמה לש הירוטסיהל הז לדומב ןינעה ,ילאיר לדומ ונניא לדומי'
 הנוכמב קפתסיהל רשפאש ךכל רושק רשאו גנירויט חיכוה רשא יללכ טפשמ.
 ,תילסרבינוא הנוכמ לש המויק חא חיכוה אוה .םיבצמ העביש וא השיש תב תחו
 לכ יבגלש הארה גנירויט .6620ע81 וג 6 ססחפוגלסש ונלש תינרדומה ןושלר
 ,תיטמוטוא הנובמ לש םיעצמאב ןורתיפל תנתינה בושיח תייע<

 ע תינכות בותכ

 םילוכי.ונחנא

 ,וזה תינכותל תוסחייתה ךותש ךכ ,תילסרבינואה הנוכמה רוב
 .שרדגה בושיחה תא תילסרבינואה הנוכמה עצב"

 הרוגאה תינכותה גשומ אצמנ ,ןאכש רורבו ,וז הדובע ריכה ןמיונ-ןו
 ויב הרורבה הרוצב ( 000

 דיסכ בוש ,הרוגא המצ

 תינכותה ,רחאה ןויערה םג אצמנ .רת

 ליגרה ןותנה ומכ קוידב תיארנ ףא ןכלו 1-1 םיספא תר
 .םיבושיח םיעצבמ וילע רש

 תינכותה לש שודיחה תוחפל ולצאש ושיגרה ,ךמיונ-ןופל םיבורקה םישנא
 ךכ לע רמוא המ תוארל היהי ןיינעמ .גנירויט לש ותדובעב רושק היה הרוגא
 .םיבשחמה לש הירוטסיהה לע ורפסב ,ןייטשדלוג ןמ*ז

 חוסינ לע גנירויט לש ונויער עיפשה , בגיא | םג רמוא ךכו ,תרחא תיוז
 הנוכמה עצבת התרזעבש ידכ טרסה לע הלימ םש גנירויט .לעה-תפש לש ןויע'

 הביתכל ןתנית וז הלימש ,וזכ הרוצב רבדה תא תונבל םילוכי ונחנא ,ןותנ בוש
 בשחמה םגרתמ ךכ-רחא .ןונכיחל לע-תפש וליאכ איה ,רמולכ ,הטושפ הרוי
 ,רמולכ .שרדנה בושיחה תא עצבל ידכ ,רתוי תטרופמ תינכותל וזה תינכותה !

 .גנירויט לש וחדובעב תיסיסב הרוצב אצמנ הז ןויער םג יכ הארנ םיאתמ שוריפב
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 לש הירוטסיהב ורכזויש יוכיס שי רשא תומשה םה המ ,יתוא ולאשל םא

 יטמתמ ונרודב ןבומכ ויחו -. הנש 200 דועב הקיטמיתמה

 -ןופ לש ויהי תומשהש ךכ לע ברעתהל ןכומ יתייה ינא - םירחאו רניו טרבליה

 ומכ רתויב םיפירח םייאק

 .גנירויטו ןמוינ

 תולאש לש הרוצב ,בושו ,"דיתעל טבמה" אשונב םילמ רפסמ רמול הצור ינא

 םיבשחמה םוחתב ךכ וא ךכ ושעי םינש רשע דועבש אבנתהל ןכומ ינניא .דבלב

 .הלא ירבד תא יל ריכזיו אובי והשימש ןכתיי טלחהבש ינפמ ידמל ןכוסמ הז

 .םדוקמ וב רבודש ,דויצה םוחח תמועל ,הנכותה םוחתב יתורעה תא זכרל ינוצרב

 תשרפ רנפב תעכ תדמוע םיבשחמה תיישעח וליפא וא ,םיבשחמה ףנעש בשוח ינא

 | הנשי .המידק המוצע תיגולונכט הציפק לש העפות ןאכ םיאור ונחנא .םיכרד

 ךפואב לפונ (טעמכ רצומו הישעת לכל דוגינב) דויצה ביכרמ ריחמש השגרה

 .ותלוכיב תיטמרד הילע םע דבב דב יטמרד

 ,קאינאב הריגא ריחמ תמועל 516 רוגאל םויה הלוע המכ בושיח ושעת לשמל םא

 םירכומש הלא ילוא .רבודמ המב וארת זא ,וידר תרפופש ךכ םשל היה ךירצ וב

 לש תלוכיה יפל לבא ,רתויו רתוי הלעי ריחמהש ךכל םיגאוד ,םיבשחמה תא

 .רתוי לוז יסחי ןפואב השענ הז ,תרבגותמה םיבשחמה

 יתבבותסה םהבש םיגוחב םגו ,תומוצע תויוחתפתה ןאכ תויופצ ,תועדה לכל

 םירבד םיננכתמש םישנאל םירמוא .וז השגרה תחוור תירבה-תוצראב ירוקיבב

 ולעי רבד לש ופוסב ןורכיז סע םימייוסמ םילגעמיל החנה וחינת :םימייוסמ

 הנקב תונורכז תונבל היהי רשפא ןכל .םויה םילוע םהש הממ תיאמ וא תירישע

 .הזב אצויכו םילגעמה תוריהמב ויהי םירחא םישודיח .לודג רתוי הברה הדימ

 ומכ) ,הנכוחב תורחא תויעבו יגול ןונכיתב תומייוסמ תויעבש עבונ םג ןאכמ

 (םישנאה תא ,קדצבו הקיסעמו הרורצ הרצ איה םויכש ,הלעפה תוינכוח תייעב

 .תעדה תא חינמ ןורחפ ללכל ואובי

 "המ ,איה הלאשהו ,רתויב םיללכושמ םיבשחמ ונידיב ,ויהיש איה החנהה ןכל

 : . ?םהב השעי
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 תוחתפתמה תוצראבש ינפמ ,תמייוסמ הכובמב םיבשחמה תיישעת תאצמנ ,וןישכע
 .םהילא רודחל היה לק רשא םייחה לש םיבר םימוחתל םיבשחמה ורדח דאמ

 תחקל ונלוכי .תואצמה איצמהל היה דאמ לק ,למשחה תאצמה רחאלש הפוקתב

 ידיל אב הז רבד .תויפוס ןיא ויה תויורשפאה .למשחל התוא ףרצלו הלימ לכ

 .םעפל םעפמ תאז םישועש ףא ילמשח והשמ איצמהל השק רתוי רבכ םויכ .יוצימ

 .םייוסמ ללח ךותל םיבשחמה תייגולונכט הרדח למשחה ומכ ןפוא ותואב

 קנע יבושיח לש םעוציב היה תירוטסיה הניחבמ רתויב רורבהו ןושארה םושייה

 ,לדמב ,הסדנהב ,הקימניד-ורדיהב תויעב .םדוקמ םהילע םולחל היה רשפא-יאש

 .רתויב רורבה רבדה היה הז .*וכו תימוטא הקיזיפב

 לשמל וניאר ןאכו .םינותנה דוביע םוחתב התיה רתוי דוע תפסונ הבושה הרידח

 .םינוחנ דוביעל םישומישה לכו ,בשחמ ידי-לע תורוכשמ תנכה

 ויה ,םהילא השיג התיה תאז לכב לבא ,םיטושפ תוחפ תצק ויהש םירחא םימוחת

 ועיגה תויעבה לבא תויעב םש ויה .סופדהו רודיסה ךילהתל בשחמה תרידח

 למשחה תפוקתב םיאצמנ ונניא ןיידע םויכש רורבו .ושענ הלאה םירבדהו ןורתיפל

 תופמ טוטריש לע בושחל לוכי םדאהש רורב .לכה תא וצימו טעמכ תמאב רשאכ

 ןונכית לש םינינע ,בשחמ תרזעב םימוליצ ,תויפרגופוט תופמ טוטריש ,תומייוסמ

 .םימייק ןיידע םישומישה ,הנהכו הנהכ דועו בשחמ תרזעב

 ;וצומ רתויב םייסיסבה םירבדהמ םיבר ?ךשמהה והמ ,היעבה תררועתמ תאז לכב

 תופסונ ךרד תוצירפ הנייהת ןכ םא אלא םנורתפ לע ואובי אל םיפסונה םירבדהו

 .בשחמה-יעדמ םוחתב

 םדא ידיב ויה קהבומ ןפואבש םימוחתב אוה םיבשחמ םושיי לש אבה בלשה

 בשחנש בלש והזו .בשחמב םדאה תא םש ףילחהל ןתינש רורב ךכ לכ אלשו

 .תיתוכא למה היצנגלטניאה םוחת והזו קפקופמ תצקל ,קדצבו ,םיבר ידי-לע

 .תוחטבהה לדוגכ תונולשכו ,תולודג תוחטבה ויה הז םוחתב

 .םינוילימ תורשע רבדב ועיקשהו םינש ךשמב ינכמ םוגרית לע ורביד ,ןכבו

 הכ תילכלכ תובישח התיה תרתפנ התיה םא וליפא הלוכ היעבלש בשוח ינניא
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 תואצותהו ןחבמ תייעבכ םג השענ הז .השענ רבדה ךא ,עודמ עדוי ינניא .הבורמ

 .ידמל תולד ויה

 ךיא ,תחלצומ הכ התיה אלש הברה הדובעה ףא-לע ,וללה תובזכאה ףא-לע ,לבא

 היהת ,םייחה לש םיפסונ םימוחתל םיבשחמ לש תפסונו הקומע הרידחש קפס

 .הז גוסמ תויעב ןורתיפב הרושק

 ישונאה הבשחמה ךילהת יוקיח לש תוינרמויה תוטישהמ ליחתהל ןיאש ןכתיי

 לש בשחמל םידחוימ םישדח תונורתפמ אלא ,ונל ןבומ אל ומצעלשכ אוהש

 .וללה תויעבה

 םירבדמ ונאשכ לבא ,םיילגרב הכילה ידי-לע העונתה תייעב תא םירתופ ונחנא

 ?די-לע עקרקה לע תומדקתההו העונתה תייעב תא םירתופ ונחנא תונוכמ לע

 ,ןכבו .חלצומ רתוי ,תומייוסמ תוניחבמ ,וליפאו ירמגל הנוש ןורתיפה .לגלגה

 ןכתיי .ישונא חומ ונניא בשחמהו ישונאה הבשחמה ךילהת תא םיניבמ ונגיא ןאכ

 לשמל ,בשחמה לש םירחא םיביכרמ לוצינ ידי-לע ,רחא גוסמ ויהי תונורתפהש

 .םיבושיחב המוצעה ותוריהמ תא

 בשחמהו תינדי הרוצב םתושעל וגהנ רשא םירבדמ תואמגוד המכב חתפא ינא

 .םתושעל לגוסמ תויהל ליחתמ

 םירדח תאצקהו תועש תכרעמ תבכרה לש היעב ,יל הבורקה היעב ,לשמל

 ירמגל היעב .הטיסרבינואכ וא רפס-תיבכ לודג דסומ ךותב "וכו םיצרמ תועש

 לכ לע ובשיח .םקוסיע והזש םידיקפ רפסמ שי הטיסרבינואב ,הטושפ אל

 9.00 ינפל אל תוצרהל הצור ינולפ הצרמ ,הז ןינעב םיעיפומש םיפוריצה

 הצור אל אוה התע תעל לבא 7-ב םג הצרנ ,ונחיא ורמגי םיטנדוטסהשכ) רקובב

 תאז םיננכתמ אל םתא םאו "הו 'ג "א םימיב איה וז האצרה ,(רקובב 9 ינפל

 בושחנ םג םא .ולצוני הטיסרבינואה ירדח לכ אלש ךכל םורגל םילוכי םתא בוט

 רומח רבד תמאב והז זא ,הינבב י"ל 2,000 הלוע עבורמ רטמ לכש ךכ לע

 תינכותה תא ןנכתיי בשחמהו בשחמ סינכהל טושפ רבד הארנ הז ,ןכבו .רתויב

 .ונרובע
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 .רתויב השק רבדהש םיאור השעמל הכלה וזה היעבה לע ןנובתהל םיליחתמשכ
 שי .היעבל קייודמ ןורחיפ שי םא רורב אלו ,םינש רפסמ הזה ןינעה לע ודבע
 תוטישב השענ הז ,רתוי תובוט םנמא םויכ תוטישהו ךכל םינעוטה םישנא םנמא
 .האלה ךכו תויצקיפידומ תונויסנו םיבושיח לש

 םתא ,תועיסנ תינכות רודיס . ונתיאמ קלח תניינעמ םגש תרחא הלאש םכל ןתא
 הפמ ,ץראל-ץוחל עוסנל םכנוצרבש ול םירפסמו תועיסנ ןכוס לא םויכ םיאב
 תוינכות לש היעב שיו ,ךכו ךכ הפ תוהשל ,האלה ךכו םדרטסמאלו ,אמורל
 .האלה ךכו ןולמ-יתבב תויצברזרו תובכרו םינוריווא ןיב רושיג ,םינוריווא
 לכש יפכ ,החלצה-יא לש דאמ הבר הדימב ,םויכ הז תא םישוע תועיסנ ינכוס
 לכו םילוקיש ינימ לכ הפ שי , ינכמ אל ירמגל רבד הז ,ןאכ ןכבו .עדוי עסונ
 ול ןוכימל ןתינש ךילהת הז היה אל םאה .םתוא עצבל םיכירצש תומאתה ינימ
 תויעבה תא רותפל ילב בושו ?הז ןינעל תחלצומ תינכות בותכל היה רשפא
 תעדל אלש בטומ ילוא .תועיסנ דרשמב דיקפ ותוא תאז השוע ךיא לש תוידוסיה
 .היעבה לש חלצומ תמאב ןורחיפ םשל תאז השוע אוה ךיא

 לש תואמגוד םכל יתתנ ,המידק דחא דעצ קר והז ,הלחתהה קר תמאב יהוז לבא
 ,םוחתב ירמגל תרחא הלאש תולעהל הצור ינא .ןתוא רותפל יוכיס ילוא שיש תויעב
 .םיפסונ םייח ימוחתל םיבשחמ לש תופסונ תוירשפא תורידח בושו ,הנכותה

 ויהי הנש 20 וא 15 דועב םאה : איהו הילע בושחל םיבהוא םישנאש הלאש הנשי
 .ןאכ םישנא הברה ןיינעמ ילוא הז ,אל וא םיתנכתמ ןיידע

 םילדומ ינש ,ןיטולחל וזמ וז תונוש תוזת יתש ןאכ חתפל רשפאש השגרה הנשי
 ,םייחה ימוחת לכל רודחי בשחמהש :איה הנושאר הזת .ןיטולחל הזמ הז םינוש
 ,בשיי אוה ,הנכות סדנהמ ועוצקימש והשימ היהי דרשמ לכב םוקמ לכב ןכלו
 קנעה תורבחש :איה הינש הזת .*וכו בשחמב םישומיש השעיו תוינכות בותכי
 רוציימ םהלש תוסנכהה רשא קנעה תורבח ,םיירשפאה םישומישה לכ לע הנובשחת
 יתווצ וקיסעי ,בוציי ללכל ועיגי הלאה םירבדהש ינפמ ,הנטקתו הנכלת דויצ
 אלו םיפלאב רמאנ לבא ,םישנא לש בר רפסמ ןיידע ,םנמוא ,םיתנכתמ לש ץנע



 .םיבשחמ ידי-לע םמצעב ורזעיי םה ,םיפלא תואמ וא תורשעב

 וא ,בשחמ ול היהי ןטק דרשמ לעבש ךכ תירשפא היצאוטיס לכל תינכות הנביח

 וזו .עצבל שי הדובע וזיא ותריכזמל רמאי ,תיזכרמ תשר וזיאל רושק היהיש

 .םיינש וא דחא יוניש ןועט היהי רתויה לכל רשא ,יטנגמה טרסה תא איצות

 יפל וניפצ םתוא ,וללה םיתנכתמה.ידודג .לכה היהי הזו יטנגמ ןנוכ לע ומישת

 .םיצוחנ וא םימייק ויהי אל הנושארה הזיתה

 היה ול ,אוה ,תונבומ תוביסמ וילע םיחמש ויה םיבשחמה ינרציש םירבדה דחא

 לש הלאשל הרושק איה וש תרחא הלאש תררועתמ ןאכו ,תיב קשמ לכב בשחמ

 :תויעב יתש תררועמו תיתוכאלמ היצנגלטניא

 בשחמ לש םיירשפאה םישומישה םה המ קוידב םיעדוי אל ונחנאש איה הנושארה

 .הלאכ םירבדו תונובשח תלהנה לש םירורב םירבד המכ שי .תיב קשמ ךותב

 הרוצב תיבה קשמ לע רומשל רשפא .ונלש חרוכשמה שולח תא ןיבנ ףוס ףוס ילוא

 הנהכ ךישמהל רשפא .תאז תושעל דציכ םיעדוי םא ,הזכ ילכ תרזעב תרדוסמ

 הכירצ הזה בוטחמה ןיבו תיבה-תרקע ןיב .םירורב אל םירבדה לבא .הנהכו

 .םהילע םידבועש עדוי ינאש םיאשונ רפסמ הלעמ הזו ,תמייוסמ תרושקית תויהל

 םג וניהו םישקה םיא שונהמ דחא והז ,בשחמ ידי-לע רוביד חונעיפ ,אוה דחאה
 ונניא ףאש דוסיה תויעב חוררועתמ בוש ןאכו .תילכלכ הניחבמ רתויב דבכ
 וזיאב שמתשת תמאב תיבה-תרקעש ,תרחא תורשפא .ןהילא תשגל דציכ םיעדוי
 לש הרדיס איהש וזיא ,בשחמה ךוחל תינכות איהש וזיא ביתכתו הביתכ תנוכמ
 לש תוריהז התואב חאז השעתש הנממ תופצל ןיא .הזב אצויכו תודוקפו תולאש
 םייעוצקמ םיתנכתמ ויהי אל וב בצמ לשמל ןכתיי ,רמולכ .יעוצקמה ןנכתמה
 דאמ הרוצב תונכיתב וקסעי דאמ םיבר םישנא לבא םיעלקה ירוחאמש הלאל טרפ
 .תרדוסמ אלו היקנ אל

 היהי רשפאש ךכ םירבדה לש 0000111תא תיישעל םילכ חותיפ איה היעבה
 והשמל בשחמה ךות לא םיסנכנ םה הב רשא תרדוסמ אלה הרוצהמ םתוא ךופהל
 .הליגרה הרוצב ויפל לועפל לכוי בשחמהש
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 םידרשמב םירוזפ ןיהי םינטק םיבשחמ יפלא םאה :בצמה הארי דציכ רורב אל .הנכוה לש רצשאמ דויצ לש הלאש רתוי תצק ללוא וז ןאכ םגו הנורחא הלאש
 .קנע יביעחמ לש הלודג תיזכרמ תשר לא רבחתי ,םינמז תקולחב דובעיש הרושקיח דויצש וא םיתבבו

 תויאדכ תא תפסונ םעפ לוקשל היהי יאדכ ונקתל יאנכט איבהל ךרוצ היהיו םויכ איהש יפכ היהח תולקתה תורידת םא ךא תיבב ןטק בשחמ היהיש דאמ חונ הז יאדוו .דויצה תונימאבו היגולונכטה יריחמב דואמ היולת ולא תולאיעל הבושתה
 .לוז ריחמב וליפא ותסנכה

 לע דוע טילחי ר"ויה םאב ןלאה תויורשפאו תולאש תקירזב כ םא קפתסא ינא
, 

, 
 .תובושחו תולאש הנייהת יאדוו חוכיוו

 ינא .חוכיווב חתפנו .ןיבר רוספורפל הבר הדות -(החנמ) םייח יננח *פורפ
 . .ןהילע תונעל היהי רשפא םא עדוי ינניא יכ םא ,ןתוא עמשנש יוצר ,תרחואמ רבכ העשה יכ םאו תופסונ תולאש שי ילוא לבא .ונינפב ןיבר רוספורפ גיצהש תולאשל תובר תובושתל הפצמ ינניא

 םימייוסמ םירבדש ןכתייש הנעטל סחייתהל הצור ינא - דלפננוז רימא - הלאש
 לבא ,םיבשחמ ידי-לע עצבתהל דיתעב םילולע ,םדא ידיב קר םישענ תעכש
 תונוכת לצנל ,רמולכ .התוא השוע םדאה חומש יפכ הטיש התואב אל ןבומכ
 ,רמולכ ,םדאה חומ לש תמדקתמ הריקחש ןכתיי אל םאה .םיבשחמ לש תודחוימ
 ונשיו הלודג רתוי הפונת ונתי וכותב תושחרתמה תוימיכו תויזיפה תועפותה יוליג
 קוידב לעפי בשחמה רבד לש ופוסבש ךכ םיבשחמה לש היגולונכטה תא ללכב
 .ותלועפ תא ולגי םעפ-יא םא לעופ םדאה חומש קב



 ןפואב .ירשפא רבדהש םיכסמ טלחהב ינא - ץיבר לאכימ "פורפ - הבושת

 הניחבמ לעפי ,תיחכונה ותרוצב וליפא ,בשחמהש תורשפאה תא יתללש אל ינורקע

 םויה לש היגולונכטה לש תרגסמ ךותמ רבדמ ינא לבא .לעופ םדאש יפכ תינויגה

 לע דאמ טעמ םיעדוי ונחנא ,לשמל ,םדאה חומ לע דאמ טעמ םיעדוי ונחנאו

 ןורכיזב הריגא םא ,לשמל רורב אל ,תיגול הניחבמ םדאה חומ לש יתימאה לדוגה

 .אתה ךותב ןורכיז רגוא 5.א.4.-הש תורעשה ויהו ,תירלוקלומ המרב תישענ

 .םירוביח ידי-לעו םיאת ןיב םירשק ידי-לע תישענ ןורכיזב הריגאה םא וא

 הרוצב םיבשחמ הנבינ אל ,דוסיה תולאשל הבושתה תא םיעדוי אל ונאש ןמז לכ

 וליפא רשאמ קוחר רתוי חווט לע יתעדל רבודמ ןאכו ,דחא םויבש ,ןכתיי ,תאזכ
 .ךכ היהי ןכ הז ,הנש 0

 םעפ דוע הדומ ינא ןכ םא ,תולאש דוע שי םאה - החנמ - םייח יננה "םורפ
 תא הנגריאש א"ליא תלהנהל הדומ ינא ,ןיבר "פורפו ןמכור *פורפל ,םיצרמל
 .הבר הדות .םתוחכונב ונתוא ודביכש םיחרואה לכלו ,הזה ברעה
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